
 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P. 

Brezoi, 6 august 2021 

 

 

Ordinea de zi: 

 

 

1. Organizarea Adunării Generale A.P.D.P., octombrie 2021; 

2. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri, 

Timişoara, septembrie 2022; 

3. Modificarea statutului A.P.D.P. şi R.O.F.; 

4. Diverse. 

- Situaţia de venituri şi cheltuieli pentru revista Drumuri Poduri pe semestrul I 

2021. Cotizaţiile la filiale 

- Protocol de colaborare atestare tehnico-profesională – Ministerul 

Dezvoltării 

- Solicitare amânare executare silită pentru Daniela Jerca 

 

 

 

1. Organizarea Adunării Generale A.P.D.P., octombrie 2021 

Se aprobă ca Biroul Permanent să propună Consiliului Naţional amânarea 

alegerilor pentru martie 2022. Se va organiza o şedinţă de Consiliu Naţional în 

luna octombrie 2021, în perioada seminarului internaţional PIARC. În caz de 

restricţii privind pandemia, se va organiza şedinţa online. 

 

 

2. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri, 

Timişoara, septembrie 2022 

Se aprobă o delegaţie formată din dl Gheorghe ISPAS, dl Gheorghe LUCACI, 

dna Liliana HORGA şi dl Gavril HODA să vină la Bucureşti pentru a purta o 



discuţie cu dna Mariana IONIŢĂ, directorul general C.N.A.I.R, privind organizarea 

congresului şi implicarea companiei în evenimentele viitoare. Cheltuielile de 

cazare şi transport vor fi suportate de către A.P.D.P. Central. 

 

3. Modificarea statutului A.P.D.P. şi R.O.F. 

Se va prezenta spre aprobare Consiliului Naţional, o formă nouă a statutului 

A.P.D.P., la şedinţa care va avea loc în luna octombrie 2021. 

 

4. Diverse 

- Se va prezenta stadiul organizării seminarului internaţional PIARC, ce va avea 

loc la Cluj-Napoca, în luna octombrie 2021, la întâlnirea cu dna director general 

Mariana IONIŢĂ. 

- Se vor face demersurile necesare pentru a închide sucursala Muntenia (a nu se 

confunda cu filiala Muntenia), înfiinţată în anul 1990 şi care nu are personalitate 

juridică. Se va supune aprobării Adunării Generale A.P.D.P. 

- Se ca face o adresă către Ministerul Dezvoltării, privind protocolul pentru 

constituirea unor baze de date de subiecte specifice examenelor de atestare 

tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, în care 

A.P.D.P. îşi exprimă dezacordul faţă de procedura cu examene test grilă. 

- Se respinge cererea de amânare a executării silite pentru dna Daniela JERCA, 

având în vedere şi faptul că este o procedură ce ţine de competenţa Tribunalului 

judecătoresc şi nu de A.P.D.P. 

- Se aprobă plata cheltuielilor de cazare şi masă prilejuite de organizarea şedinţei 

de Birou Permanent A.P.D.P., 5-6 august 2021, Brezoi, jud. Vâlcea, în valoare de 

7300 lei. 

Şedinţa se încheie. 

 

 

Ing. Gheorghe ISPAS 

Preşedinte A.P.D.P.  


